
V i hoppas alla att Mellerstas inofficiella utställ-
ning blir av under året. Håll utkik efter plats och 
datum. Domare  blir Ing-Mari Johansson, kennel  
Cazavina’s. Här är hennes presentation.
 
Jag skaffade tillsammans med min man min första  Ir-
ländska varghund 1976. Hans namn var Furlongs Baretta 
och han fick mig att fastna för denna underbara ras. 1983 
skaffade jag min första tik, Furlongs Kazandra och hon kom 
att bli min stamtik. 

Jag har haft en liten selektiv uppfödning sedan slutet av 
1980-talet. Nord CH Cazavinas Black Pearl of Rovaleco´s 
är välkänd av de flesta. Hon vann flera stora Specialer under 
90-talet, bl a Svenska Specialen 1999 under Lynn Simon  i 
den aktningsvärda åldern av 9 år.   Jag har ett starkt och 
brinnande intresse för den irländska varghunden  både som  
ras och individ. Detta har också resulterat i att jag suttit 
med som ordförande i klubben under några år. 

Har också dömt några specialer under åren, bla Open Show 
i Finland två gånger vilket var mycket hedrande och för 
drygt ett år sedan var jag inbjuden att döma  Irish Wolf-
hound Society Open Show i England  som verkligen var en 

stor ära och upplevelse för mig.
Jag känner mig mycket hedrad att återigen bli inbjuden 
att  döma en special. 

Hoppas att vi ses!

Ing-Mari Johansson 

DOMARPRESENTATION

I  slutet av augusti planerar vi Nedre Norras inof-
ficiella utställning.
Domare  blir Ylva Tallqvist, kennel Pennybright. 
Här är hennes presentation.
 
Tack för inbjudan och förtroendet att döma era hundar i 
Sifferbo!

Som 13-åring, 1973, fick jag min första hund. En långhårig 
collie - köpt osedd på annons.  En lättlärd hund med fantas-
tiskt psyke som tävlades i de lägre bruksklasserna. Med ho-
nom gjorde jag utställningsdebut - utan att tidigare bevistat 
en utställning - 1:a i unghundsklass och 3:a i konkurrens.

Min första varghund skaffade jag 1976. Första tiken - fawn-
färgade Clansmans Mary McMartin - född 1978 fick aldrig 
några valpar, men gjorde bra ifrån sig i utställningsringen 
med bl a BIG-2 på, då, prestigefulla Jönköping Int. Efter 
henne kom Clansmans Molly Maquires (Wild Isle Alpha 
Regulus – Clansmans Bonnie Bee) som blev min stamtik. 
Hon finns bakom alla mina uppfödda hundar. Till dags 
dato 11 generationer.

Några av mina mest meriterade och betydelsefulla hundar 
genom åren är Meris (Special BIS), Deidre (BIS SvVK), 
Sascha (BIR, BIG-3 på World Dog Show från veteranklass), 
Lancelot (BIG Sofiero, far till Wigeon på kennel Berwyck 
US), Corleone (3xSpecial BIS), Kelsey (mor till de betydel-
sefulla hanhundarna Bogart och Barbaro på kennel Rock-
hart, US), Raphaella (flera BIG, Special BIS).   

 
Jag har förmånen att ha haft några Witchesbroom-hun-
dar - Balanchine, Blessings och Whimsy) som varit av stor 
betydelse i min avel.

Pennybright-hundar finns i USA, England, Tyskland, Polen, 
Norge och Finland.

Jag har tidigare dömt en rasspecial i Finland och ett par 
gånger tidigare små specialer i SvIVK. 
Viktigast för mig är helhetsbilden av hunden - balansen 
mellan styrka och elegans, som visar sig I rörelse.

Jag ser fram emot att träffa er och era hundar i Sifferbo! 

Ylva Tallqvist

DOMARPRESENTATION


